
PRIVACYBELEID van de Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren 
 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Historische Vereniging Gemeente 

Zuidlaren (hierna te noemen HVGZ) verwerkt van haar leden. 

Indien iemand lid wordt van HVGZ, geeft deze persoon toestemming om zijn of haar persoonsgegevens in 

overeenstemming met dit Privacybeleid te verwerken. 
 

1. Verantwoordelijke 
 Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
 Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren,  

Stationsweg 101, 9471 GN  Zuidlaren,  

telefoonnummer 050 4094484, KvK nummer 40048570 

 De ledenadministrateur van HVGZ is op dit adres en telefoonnummer bereikbaar. 
 

2. Welke gegevens verwerkt HVGZ en voor welk doel 

2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 a) lidnummer; 

 b) voorletters en achternaam; 

 c) adres en postcode;  

 d) e-mailadres (eventueel); 

 e) bankrekeningnummer; 
 f) overige aan het lid verbonden kenmerken, die uitsluitend nodig zijn voor de inning van de 

 contributie en de bezorging van het periodiek van HVGZ. 
2.2 HVGZ verwerkt de hiervoor onder 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 - inning van de jaarlijkse contributie;  
 - bezorging of verzending van het periodiek “De Zeven Brinken” van HVGZ; 
 - uitnodigingen voor de activiteiten die HVGZ organiseert. 
2.3 De persoonsgegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om te 

vragen naar de ervaringen met HVGZ en te informeren over (de ontwikkelingen van) HVGZ. 
 

3. Bewaartermijn 

 HVGZ verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot 

maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 
 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens van de leden heeft HVGZ passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen. Bij eventuele inbreuken op de persoonsgegevens zullen 

terstond de nodige maatregelen worden genomen en de Autoriteit Persoonsgegevens als toezichthouder 

worden geïnformeerd. 
4.2 Om de veiligheid van de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beschermen zijn (en worden) door de 

beheerder(s) van het erfgoedcentrum en de ledenadministrateur en de penningmeester een geheim-

houdingsverklaring ondertekend. 
4.3 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HVGZ voor een deel gebruik van diensten van 

derden. Met deze verwerkers zijn overeenkomsten gesloten ter waarborging van de veiligheid van de 

persoonsgegevens. 
 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

5.1 Een lid kan bij de ledenadministrateur een verzoek indienen om zijn of haar persoonsgegevens in te 

zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De ledenadministrateur zal een verzoek in 

behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst het lid hierover informeren 
5.2 Indien een lid bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens als bedoeld 

in artikel 2, kan dat lid contact opnemen met de ledenadministrateur. 
5.3 Indien een lid klachten heeft over de wijze waarop de ledenadministrateur zijn of haar persoons-

gegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan dat lid contact opnemen met het bestuur van HVGZ. 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de leden-

administrateur. 

 



6.  Wijzigingen 

 Het bestuur van HVGZ kan dit Privacybeleid wijzigen. De wijzigingen worden op de website en in het 

periodiek van HVGZ bekend gemaakt.  

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren op 12 november 2018 

 

De voorzitter, De secretaris 

 

mw. H. Fidder - Westerveen F. Haisma 

   

 


